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Edital Nº 01/2016 – Seleção de Bolsista para o PET - Engenharia Elétrica
Pelo presente edital, tornamos público, a quem interessar, o processo de seleção para o
Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia Elétrica da Universidade
Federal de Campina Grande, conforme disposto abaixo.
1 – Inscrição
As inscrições estarão abertas no período de 18 de janeiro a 2 de fevereiro de 2016.
Poderão ser realizadas presencialmente tanto na sala do PET (Bloco CJ) como também
pelo e-mail do PET (pet@ee.ufcg.edu.br). Durante o período de recesso, conforme
calendário acadêmico, as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por e-mail.
Para a efetivação da inscrição, exigir-se-á do candidato:





Cópia do histórico escolar;
Cópia da Relação de Disciplinas Matriculadas (RDM);
Curriculum Vitae com foto;
Carta de Intenções.

Inscrições feitas por e-mail só serão validadas mediante entrega de toda documentação
impressa até às 18h30min do dia 2 de fevereiro de 2016 durante realização da primeira
etapa. Candidatos que não realizarem a entrega da documentação no prazo estipulado
serão automaticamente desclassificados. A documentação exigida deverá ser entregue
na sala do PET (Bloco CJ).
Para a efetivação da inscrição, exige-se coeficiente de rendimento acadêmico (CRA)
maior ou igual a 6,0 (seis), que o candidato esteja cursando do 2º ao 4º período e que
não tenha sido reprovado em nenhuma disciplina.
Em caso de falsos feras, devem ser entregues todos os históricos referentes a todas as
matrículas a fim de comprovar-se a aprovação em todas as disciplinas.
2 – Vagas
Estão abertas até 5 (cinco) vagas, sendo 4 (quatro) vagas para bolsista e até 1 (uma)
para voluntários, sem previsão de bolsa.

3 – A Seleção
A seleção dos candidatos será realizada em quatro fases:
3.1. Na primeira fase, os candidatos deverão compor uma redação com tema
divulgado no momento de sua aplicação. Será realizada uma média ponderada
entre a nota da redação e o CRA do candidato. Serão classificados para a
segunda fase até 20 (vinte) candidatos;
3.2. Na segunda fase será realizada uma dinâmica de grupo, com a participação dos
atuais integrantes do grupo PET, na qual serão observados atributos individuais
considerados desejáveis para o integrante do PET. Serão selecionados até 9
(nove) candidatos para terceira fase;
3.3. Na terceira fase será realizado um estágio com os aprovados na fase anterior. Os
candidatos remanescentes deverão executar o papel de petiano durante o período
de 2 (duas) semanas, a fim de se observar atributos individuais e coletivos
considerados desejáveis para o integrante do PET. Esta fase não tem caráter
eliminatório;
3.4. Na quarta fase será realizada uma entrevista com os candidatos, previamente
agendada. Esta etapa contará com a participação de professores do
Departamento de Engenharia Elétrica e de alunos do PET;
3.5. A ausência do cantidato em qualquer fase resultará em sua eliminação direta.

4 – Cronograma da Seleção
 Inscrições: 18 de janeiro a 2 de fevereiro de 2016;
 Realização da primeira fase: dia 2 de fevereiro às 18h30min no auditório do
Iecom, com resultado divulgado no dia 10 de fevereiro de 2016;
 Realização da segunda fase: dia 13 de fevereiro de 2016 às 08h30min no
auditório do Iecom, com resultado divulgado no mesmo dia;
 Realização da terceira fase: de 15 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2016;
 Realização da quarta fase: 29 de fevereiro de 2016, com resultado divulgado no
mesmo dia.
5 - Maiores Informações
Informações sobre o processo de seleção: pet@ee.ufcg.edu.br. Para conhecer as
atividades realizadas pelo PET e informações sobre seus integrantes, visite a url:
pet.ee.ufcg.edu.br.

Campina Grande, 12 de janeiro de 2016.
Wamberto José Lira de Queiroz, D.Sc.
Tutor do PET-Elétrica UFCG

